COMUNICAT DE PREMSA

L’ATM impulsa els Plans de Mobilitat Corresponsable per ajudar les empreses
a gestionar la mobilitat de la plantilla durant l’etapa de represa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

Reduir la mobilitat a través del teletreball o destensionar el transport públic en les hores
punta són alguns dels objectius de la iniciativa

•

Els plans es plantegen per a empreses i altres punts generadors de mobilitat, com
equipaments educatius, comercials o culturals

•

A través d’una eina d’autodiagnosi en línia, es genera un informe personalitzat amb les
actuacions clau a implementar

La crisi generada per l’impacte de la covid-19 ha comportat una reducció dràstica de la mobilitat. Les
primeres passes de la represa, a més, mostren una major recuperació en mitjans individuals, com
cotxe, motocicleta, bicicleta o a peu, i molt més lenta en el transport col·lectiu. Per millorar i facilitar
la gestió d’aquesta situació, especialment a mesura que les empreses recuperin el treball presencial i
els centres educatius reobrin les seves portes, l’Autoritat del Transport Metropolità impulsa els Plans
de Mobilitat Corresponsable. Una iniciativa àgil i simple que ajudi empreses i altres centres
generadors de mobilitat a abordar l’excepcionalitat actual.
L'enfocament que fa l'ATM per a la recuperació de la mobilitat durant aquest període d'emergència
sanitària té en compte altres elements igualment crítics per a la salut i el benestar de la nostra
societat: la reducció de la contaminació atmosfèrica i la mitigació del canvi climàtic. En aquest sentit,
el model de mobilitat prioritza la combinació de la micromobilitat / mobilitat activa i el transport
públic davant altres opcions, més perjudicials per a la salut i el medi ambient.
Els Plans de Mobilitat Corresponsable busquen prioritzar i ajudar a impulsar les actuacions de
mobilitat bàsiques que cada centre ha d’emprendre en aquesta etapa. Actuacions que tindran uns
objectius clau: reduir la mobilitat respecte els nivells pre-crisi, a través del foment del teletreball;
reduir la pressió en hora punta al transport públic, fomentant la flexibilitat en l’horari d’entrada i
sortida; i incrementar l’ús de mitjans no motoritzats o de mobilitat compartida, per crear sinèrgies
entre la reducció del risc de contagi, la millora del mediambient i la seguretat viària i reduir l’ús
innecessari de a cotxes i motocicletes.
Per impulsar aquestes actuacions d’una manera àgil i senzilla, l’ATM ha llançat una eina
d’autodiagnosi a través d’un formulari en línia, disponible al web mobilitatcorresponsable.cat. Un
cop introduïdes les respostes del formulari, l’eina genera un informe personalitzat amb les propostes
d’actuació clau. L’empresa o centre, un cop analitzat l’informe, escull quines d’aquestes actuacions
es compromet a impulsar a curt termini i ho comunica a l’ATM, que les valora, aprova i certifica com
a l’empresa o centre com a corresponsable a nivell de mobilitat. Així mateix, l’ATM informa
periòdicament les empreses i centres amb bones pràctiques, consells i instruments per implementar
les accions previstes.
Algunes de les actuacions previstes en els Plans de Mobilitat Corresponsable, sempre segons la
situació de cada empresa o centre, poden ser el foment del teletreball i eines telemàtiques, la
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flexibilització dels horaris d’entrada i sortida, la promoció de la mobilitat activa habilitant espais
temporals per aparcament de bicicletes o ginys de mobilitat personal com patinets elèctrics, l’impuls
de l’ús del transport públic entre el personal evitant, si és possible, l’hora punta entre 2/4 de 8 i 9,
però també la implementació de rutes de transport discrecional al centre o polígon, seguint totes les
condicions de seguretat necessàries.
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